
     

  

  

  

 

 

       

     

   

 

    

      

       

     

    

      

   

     

       

 

         

     

       

    

    

     

        

      

   

         

    

   

     

 

      

     

       

       

    

    

 

            

        

NOTAT  Dato: 27. september 2018 

Sag: 18/14790-35 

Sagsbehandler: /kbe 

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af AP Pension 

livsforsikringsaktieselskabs erhvervelse af enekontrol over Skandia 

Link Livsforsikring A/S, Skandia A/S og Skandia Asset Management 

Fondsmæglerselskab A/S 

KONKURRENCE- OG 

FORBRUGERSTYRELSEN 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. september 2018 en 

forenklet anmeldelse af fusionen mellem AP Pension, Skandia Link Livsfor -

sikring A/S, Skandia A/S og Skandia Asset Management Fondsmæglersel -

skab A/S, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. pkt., 

løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen udover en fuld -

stændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for 

anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 10. september 2018. 

ERHVERVSMINISTERIET 

Transaktionen indebærer, at AP Pension erhverver 100 pct. af aktiekapitalen 

i Skandia Link Livsforsikring A/S, Skandia A/S og Skandia AMF, hvorved 

AP Pension opnår enekontrol over Skandia. 

AP Pension er et 100 pct. ejet datterselskab af Foreningen AP Pension 

f.m.b.a. ("FAPP"). FAPP driver livs- og pensionsforsikringsvirksomhed 

gennem AP Pension og dets datterselskaber. AP Pension udbyder forskellige 

livs- og pensionsforsikringsprodukter, herunder kapital- og ratepensionspro -

dukter samt livrenteprodukter i kombination med livsforsikringer samt syge-

og ulykkesforsikringer. AP Pension tilbyder via datterselskabet AP Pensi -

onsservice A/S administration af andre pensionsselskaber, og via dattersel -

skabet nærpension A/S formidles livs- og pensionsforsikringer for AP Pensi -

on til en række af landets pengeinstitutter og deres kunder. 

Skandia Link driver livs- og pensionsvirksomhed i Danmark. Skandia Link 

udbyder forskellige livs- og pensionsforsikringsprodukter, herunder kapital-

og ratepensionsprodukter samt livrenteprodukter i kombination med livsfor -

sikringer samt syge- og ulykkesforsikringer. Skandia Link tilbyder også 

sundhedsforsikringer. 

Skandia A/S leverer administrationsydelser til Skandia Links livs- og pensi -

onsvirksomhed, samt Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S 

("Skandia AMF"). Skandia AMF er et fondsmæglerselskab, som har forval -

tet formuen for de danske pensionsselskaber i Skandia siden 1998, og været 

et selvstændigt fondsmæglerselskab siden 2008. Skandia AMF tilbyder kapi -

talforvaltning til professionelle investorer, herunder fonde, foreninger og 

pensionsselskaber m.v. 

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, litra 

b, i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner. 



         

    

        

     

  

  

     

  

 

Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor fusionsparterne er aktive på de 

samme markeder, men hvor fusionsparterne tilsammen har en markedsandel 

på under 15 pct. i Danmark. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende 

oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og For -

brugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. 

konkurrencelovens § 12 c, stk. 7. 

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de delta -

gende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f, stk. 
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